
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายศรัณย ู สุภารัตน์ 26,730.00                  9130672716 คา่จา้งครูภาษจีน ส.ค.65 ร.ร.ตะโหมด จ านวน 2 ราย

นางสาวนฤมล  แซ่ซ่ึง 26,730.00                  9130672708 คา่จา้งครูภาษจีน ส.ค.65 ร.ร.ตะโหมด จ านวน 2 ราย

นายสุทิน  ขาวเผือก 16,830.00                  9081315579 ค่าจา้งครูทรงคุณค่า ส.ค.65 รร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นางสาวพนม  ช่วยจนัทร์ 16,830.00                  9081350366 ค่าจา้งครูทรงคุณค่า ส.ค.65 รร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 คา่จา้งเหมาธุรการ 9000 เดือน ส.ค.65/รร.ทุง่ใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

น.ส.ยวุนัดา  ถนอมพล 32,200.00                  8283161423 คา่ตอบแทนวิทยากรอิสลาม พ.ค.65 - ส.ค.65/รร.ท่าศาลาฯ/รร.บางขนัฯ

โรงเรียนบางขนัวิทยา 10,800.00                  8156009967 คา่ตอบแทนวิทยากรอิสลาม พ.ค.65 - ส.ค.65/รร.ท่าศาลาฯ/รร.บางขนัฯ

น.ส.ธฤตา  ชนะสิทธ์ิ 1,664.00                    8013012506 น.ส.ธฤตา  ชนะสิทธ์ิ/คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3,240.00                    8016006779 คชจ.ในการด าเนินงานโรงเรียนแม่ข่ายโครงการหอ้งเรียนพิเศษฯ /รร.เบญจมราชูทิศ

น.ส.อมัรา  มสิุกะโรจน์ 1,800.00                    8160699115 ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการความปลอดภยัในสถานศึกษา สพม.นศ

นายอดิศร  อมรเวช 1,800.00                    4870533219 ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการความปลอดภยัในสถานศึกษา สพม.นศ

นางนิรินทร์สินี  สุวรรณชาตรี 3,500.00                    8280423753 นางนิรินทร์สินี  สุวรรณชาตรี/คชจ.ในการเดินทางไปราชการ รร.ท่าศาลาฯ

นางสายสนี  อรุณกมล 3,801.00                    8010097969 คชจ.ในการเดินทางไปราชการอบรมโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช /รร.โยธินบ ารุง

น.ส.นิภาวดี  ศรีเดชา 3,601.00                    8013109488 คชจ.ในการเดินทางไปราชการอบรมโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช /รร.โยธินบ ารุง

นายณรงฤทธ์ิ  ขนุทองจนัทร์ 6,340.00                    8020542523 นายณรงฤทธ์ิ  ขนุทองจนัทร์/คชจ.ในการเดินทางไปราชการ/รร.ปากพนงั

นายสุนทร  พรหมเพศ 7,224.00                    8150239375 นายสุนทร  พรหมเพศ/คชจ.ในการเดินทางไปราชการ/รร.เขาพงัไกร

นางเพญ็  เสมอภพ 1,603.05                    8010003859 คา่สาธารณูปโภค(คา่โทรศพัท)์ สพม.นศ เดือน มิ.ย.65

นางอาภรณ์  รัตนคช 5,000.00                    8261085252 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

นางสาวจารุณี  เกิดแกว้ 3,000.00                     8150463364 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

นางปิยนุช  อ้ิววงัโส 1,500.00                    8151533129 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

นางศศิพิมพ ์ ดว้งคง 1,500.00                    8150049258 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

นางสาวนพวรรณ  แกว้เกิด 1,200.00                    8350248645 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

นางกนกกุล  ไวยกาญจน์ 1,000.00                    4870217074 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

นางสาวธนชัพร  ซา้ยชูจีน 3,000.00                    9829397521 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

นายฉตัรปกรณ์  อวยศิลป์ 2,000.00                    7790597744 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

นายรัตนวฒิุ  รัตนพนัธ์ 1,000.00                    9520092498 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

นางสาวพรนวีย ์ หวานจิตต์ 500.00                       7790210823 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

นางนฤมล  นิลกรรณ์ 500.00                       8280528423 เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

น.ส.ศุภรัตน์  ข  าตรี 9,000.00                    8150522425 คา่จา้งเหมาธุรการ 9000 เดือน ส.ค.65/รร.เกาะขนัธป์ระชาภิบาล

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 13,615.00                  8151451912 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการประชุม

ค่าจ้างครูภาษจีน ส.ค.65, ค่าจ้างครูทรงคุณค่า ส.ค.65, ค่าจ้างเหมาธุรการ, ค่าตอบแทนวทิยากรอิสลาม, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไป

ราชการ,ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน, ค่าสาธารณูปโภค, เงินรางวลัโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ, ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองดืม่ในการประชุม



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.สิริยาภา  ล่องจิตตธ์รรม 26,730.00                  3890163297 คา่จา้งครูภาษจีน ส.ค.65/ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม

น.ส.สิริยาภา  ล่องจิตตธ์รรม 26,730.00                  3890163297 คา่จา้งครูภาษจีน ก.ค.65/ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม

นางเบญจวรรณ  ชูทอง 9,000.00                    9570449454 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 ส.ค.64 ร.ร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นายคาเชน   เวชสาร 9,000.00                    9570449306 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 ส.ค.64 ร.ร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                    9130587069 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 ส.ค.64 ร.ร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นางสาวญาณิศา จุลพงศ์ 9,000.00                    9570528338 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 ส.ค.64 ร.ร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นางสาวเสาวภา  นวลจนัทร์ 9,000.00                    9570382198 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 ส.ค.64 ร.ร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นางลลิตา  หนูดว้ง (ค าสุวรรณ) 9,000.00                    9831166655 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 ส.ค.64 ร.ร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นางสุรัสวดี  พูนสุวรรณ 9,000.00                    9080856983 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 ส.ค.64 ร.ร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                    9083103056 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 ส.ค.64 ร.ร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นายณัฐพงษ ์ สงัทอง 9,000.00                    9210296419 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 ส.ค.64 ร.ร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

นางสาวกนัยากานต ์ ศรีชูทอง 9,000.00                    7200317993 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 ส.ค.64 ร.ร.ในสงักดั สพม.พทัลุง

น.ส.เจนจิรา  ศรีวิบูลย์ 14,850.00                  8013055035 คา่จา้งธุรการโรงเรียนแม่ขา่ยห้องเรียนพิเศษฯ ส.ค.65/รร.เบญจมราชูทิศ

นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 8,000.00                    8280158235 นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์/คชจ.เดินทางไปราชการฯ

นางกนกกานต ์ ลบลาย 5,000.00                    9856486831 นางกนกกานต ์ ลบลาย/คชจ.เดินทางไปราชการฯ


